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Jest on jeszcze barǳo oddalony…
Pogrążanie się w wieczorze wspomina ącym, tęskniącym, w wieczorze nad mogiłami zadumanym, mrocznym — oto edno z na powszechnie szych nieszczęść świata.
Przy ǳie może czas, że siłą dobroci i siłą miłości, siłą mądrości dobre luǳie przerabiać
będą nieszczęścia w szczęścia, — ale teraz, est on eszcze barǳo oddalony.
Przy ǳie może czas, gdy silni słabych, mądrzy mnie mądrych, piękni szpetnych,
młoǳi starych braterskiemi otoczą ramiony i zamiast ątrzyć rany pieprzem pośmiechu,
pogwizdu, goić e będą słodyczą przy aźni, pomocy. Wówczas cudem te słodyczy słabi
przemienią się w silnych, niemądrzy w mądrych, szpetni w pięknych, a starzy długo żyć
będą — duchem młoǳi.
Ale teraz, czas ten est eszcze barǳo oddalony.
Czy kiedykolwiek przy ǳie?
Jestże wolą Stwórcy, aby stworzenie ziemskie czasu takiego zaznało?
Posiadaż stworzenie ziemskie moc stworzenia takiego czasu?
Istnie e przecież, tle e lub gore e w nielicznych sercach luǳkich ego przeczucie.
Czemże są te przeczucia? Czem są te skrzydła, co przez mgieł pierzchliwych zwo e
niosą serca w świetliste głębie czasu i tam przeciw naǳie om zawiesza ą kotwice naǳiei.
Wszystko na ziemi przeciw nim się sprzymierza, a one trwa ą. Wszystkie rzeczy awne,
mocne, głośno brzmiące, triumfu ące, woła ą na nie: marą płonną, mgłą, złudą, z nierozumu powstałem niczem — esteście!
A one odpowiada ą: trwamy. I przez wieki, przez wichry, przez gromy, w sercach, ak
w arkach, niosą kotwicę naǳiei w świetlistą dal, w nieznaną głębię czasu.
Czemże są?
Nie sąż rysem nieśmiertelnym, na sercach skreślonym wówczas, gdy serca te były
iskrami w Twoim płomieniu, elonkami po ącymi się u Twych zdro ów, — o Źródło
wszechwód czystych! o ognisko ogni świętych!
Nie sąż promieniem wiekuistym, który na serca spłynął wówczas, gdyś naznaczał e
światłem Oblicza Two ego — o Zbiorniku wszechświateł, le ących się na wszechświaty
i czasy!
Przez wichry i kurzawy, przez grady i gromy, niosą serca wierne ten rys i ten promień,
ku czasowi królestwa Two ego, który teraz est eszcze barǳo oddalony…
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